
أسماء أعضاء هيئة التدريس القائمين بتدريس مقررات الفصل 

 5102/5102الدراسي االول للعام الجامعي 

 قسم الفيزياء الحيوية

 أسم عضو هئية التدريس المقرر م

 د. إبتسام محمد عبدالغني 284بف 1

 حيتد. محمد محمود ف 234بف 4

 قسم الفيزياء

 أ.د. ناديه محمود صادق 283ف 1

 د. سهام كمال 442ف 4

 قسم الرياضيات

 أ.د. عادل مصطفي مشرفه 171ر 1

 د. ياسر فتحي ابراهيم 414ر 4

 د. فاطمه إسماعيل 413ر 3

 د. احمد يونس عبدالونيس 314ر 2

 أ.د. ناصر حسن سويلم 284ر 5

 د. عمرو سيد أحمد 291ر 6

 د. أريج سعيد محمد 313س 7

 د. عاصم احمد الصاوي 317س 8

 د. رشا محمد عبدالمنعم 214س 9

 د. شرين طايع 217س 11

 د. عالءالدين حسني محمد 248س 11

 د. سمير لطفي زاهر 344ص 14

 قسم الفلــــك

 ا.د. محمد مجدي عبدالوهاب 418جو 1

 قسم علم النبات

 أ.د. اماني ابو الليل –ا.د. ناهد هيكل  412ميك  1
 د. مراد ابو العز –أ.د. أميره ابو طالب 

 أ.د. نجوي ثروت –أ.د. أميره ابو طالب 313ميك 4

 د. شريف النجدي –ا.د. تهاني عبدالرحمن  312ميك 3

 أ.د. نجوي ثروت  –أ.د. عصمت علوي  315ميك 2
 د. أحمد السيد

 د. يوسف امام  –أ.د. وائل محيي الدين الشيمي  384ن 5

 د. نجول عاطف –أ.د. اميره ابو طالب  213ميك  

د. مها  –د. نفين محمود  –أ.د. ماري صبحي  212ميك 



 الخازندار
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 5102/5102الدراسي االول للعام الجامعي 

 الجيولوجياقسم 

 أسم عضو هئية التدريس المقرر م

 طاحوند. سامح سمير  - د. مصطفي منصور 414ج 1

 د. أمير محمد حسن 416ج 4

 د. شريف علي صادق 418ج 3

 د. شريف علي صادق -د. محمد حسين  444ج 2

 د. أمير محمد حسن 314ج 5

 د. نهله محمد شاللي -د. حسن طه 312ج 6

 د.أمير محمد حسن -أ.د. عبدالحميد وجدي  31ج 7

 البرقوقيد. احمد نيازي  -ا.د. عبدالمنعم العربي  312ج 8

 د. شوقي محمد سكران 214ج 9

 أ.د. محمد عبدالرحمن 212ج 11

 د. محمد صالح 218ج 11

 د. أحمد عبدالحليم -أ.د. محمد االنبعاوي  211ج 14

 أ.د. حامد متولي 214ج 13

 د. معتز محمد عادل -أ.د. أحمد محمد الكمار  244ج 12

 د. عواطف ابو سعده -د. حسن طه 246ج 15

  231ج 16

 د. سليم صابر علي -د. منير كامل سعد  234ج 17

 قسم الجيوفيزياء

 أ.د. محمد جميل البحيري 219جف 

 أ.د. محمد جميل البحيري 319جف 

 د. محمود علي غالب 411جف 

 أ.د. خالد سيد أحمد 411جف 

 د. نادية عبدالفتاح 315جف 

 د. محمود عطا )منتدب( 312جف 

 سند)منتدب(د. علي  217جف 
 

 

 

 

 



 

 

 تابع أسماء أعضاء هيئة التدريس القائمين بتدريس مقررات الفصل

 5102/5102الدراسي االول للعام الجامعي 

 التقنيه الحيويةقسم 

 أسم عضو هئية التدريس المقرر م

1 Bio312 د. عادل أمين 

4 BioC102 د. نورالدين توفيق 

3 BioT402 د. عادل امين 

2 BioT403 .احمد سيد فؤاد د 

5 BioT407 د طاهر صالح 

6 BioC209 أ.د. ممدوح أحمد 

7 BioT408 د. طاهر صالح 

 قسم الكيمياء

 أ.د. مرفت السيد محمد عبدالقادر 257كح 

 أ.د. مرفت السيد محمد عبدالقادر 358كح 

 أ.د. اخالص محمد عباس احمد 227ك 

 أ.د. نادية حنفي متولي 226ك 

 محمد عبدالفتاح د. عزة 225ك 

 أ.د. عادل سعيد احمد 232ك 

 أ.د. جيهان جنيدي محمد 233ك 

 أ.د. محمد عبدالجواد زايد 246ك 

 أ.د. محمد عبدالجواد زايد 245ك 

 ا.د. حامدعبداللطيف عبدالرحمن 218ك 

 أ.د. فكيهه محمد الطيب 215ك 

 د. رباب محمود احمد الشريف 214ك 

 عبدالرحيم احمدأ.د. حامد  322ك 

 د. صبحي محمد جمعه 323ك 

 ا.د. هيمن حسن محمد ريحان 312ك 

 أ.د. عزالدين شافعي محمد 315ك 
  



 


